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Graaf Engelbrecht heeft 
vertrouwen weer terug
Er is weer reden tot blijdschap op het Graaf 
Engelbrecht (voortgezet onderwijs) aan de 
Ganzerik 3. Het predicaat ‘zwak’ is door 
de Onderwijsinspectie per direct van de 
vwo-afdeling afgehaald. Dankzij een goed 
onderbouwd rapport en meetbare feiten was 
de Onderwijsinspectie zeer tevreden met het 
behaalde resultaat.

neLLeke vAn Der Zee

Ontspannen zit rector Roelof Louws-
ma aan de vergadertafel. Vorig jaar 
had hij tijdens het interview in april 
met deze krant een aantal speerpun-
ten naar voren gebracht. Het grootste 
gedeelte heeft hij samen met zijn 
team al af kunnen vinken. Louwsma: 
“Door fors aan de slag te gaan met 
betere lessen en meer eisen te stel-
len aan de leerlingen hebben wij dit 
voor elkaar gekregen. Op basis van 
data hebben wij meer vertrouwen in 
de toekomst. Door huiswerkbegelei-
ding en individueel mentoraat zien 
wij dat er betere resultaten door de 
leerlingen worden geleverd. Afhanke-
lijk van het aantal uren dat de docent 
lesgeeft heeft hij maximaal vijftien 
leerlingen onder zijn hoede. Op deze 
wijze kunnen wij meer persoonlijke 
aandacht aan de leerling schenken en 
dat wordt als heel positief ervaren. 
Er is meer overleg in de secties en de 
aansluiting tussen de leerjaren wordt 
vaker besproken.”

Verbouwing
“De financiering van de verbouwing 
is rond”, vervolgt Louwsma het ge-

sprek. “In ju-
ni/juli gaan ze 
beginnen. De 
kantine wordt 
platgegooid . 
Daarvoor in 
de plaats komt 
een zwevende 
med ia theek . 
D e  i n g a n g 
van de school 
w o r d t  v e r -
plaatst en het 
oude gebouw 
van de Drie-
zwing wordt 
bij deze school 
getrokken. In 
augustus 2015 zal alles klaar zijn. 
Als ‘sportschool’ hebben wij vanaf 
augustus een nauwe samenwerking 
met NAC. De jeugdspelers gaan in 
de toekomst naar onze school, waar 
zij een aangepast rooster krijgen dat 

ervoor zorgt dat ze iedere dag om 
16.00 uur op het trainingsveld kun-
nen staan. Daarnaast wil de school 
zich ook profileren op het gebied 
van media. Vanaf het eerste leerjaar 
kunnen leerlingen, naast het vaste 

lesprogramma, zich opgeven voor 
deze richting. Hierin leren zij alles 
wat te maken heeft met ICT zoals 
websites bouwen en social media. 
Vanaf augustus 2014 willen wij meer 
gaan werken met iPads en tablets. 
Hiervoor hebben wij al door heel het 
gebouw Wifi. Hoe dat precies wordt 
aangepakt, zijn wij nog aan het uit-
zoeken. Wij zien nu al een groei in 
interesse voor onze school”, vertelt 
Louwsma.

Meer info: www.graafengelbrecht.
nl•

• Maquette van de school na de verbouwing. Foto: Jille Zuidema

• Rector Louwsma is tevreden over het bericht van de Onderwijsinspectie. Foto: Jille Zuidema
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deadline verschijnings
datum

3 7-feb-14 20-feb-14
4 21-feb-14 6-mrt-14
5 7-mrt-14 20-mrt-14
6 21-mrt-14 3-apr-14
7 4-apr-14 17-apr-14
8 18-apr-14 1-mei-14
9 2-mei-14 15-mei-14
10 16-mei-14 29-mei-14
11 30-mei-14 12-jun-14

• Er is niets op t.v. 
vandaag

Foto: Piet van Gerven
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Kiek in de Wijk

 Beemdenparels
Beemdenparels is een nieuwe 
rubriek in het Haagse Beemden 
Nieuws en daarbij hebben we 
uw hulp nodig. Ieder kwartaal 
willen we op ons YouTube-
kanaal een diashow plaatsen 
van de fotopareltjes in de 
wijk. Deze pareltjes zijn mooie 
foto’s die een beeld geven 
van de mooie kanten van de 
Haagse Beemden. Die zijn er 
veel. Je blik moet er net even 
op vallen.

BerT vAn Gerven

Ieder seizoen heeft zijn aantrekke-
lijke kanten met de daarbij verschil-
lende kleuren. De rubriek Beemden-
parels verschijnt daarom dit jaar 
vier keer, in elk jaargetijde één keer. 
De rubriek gaat door u ingevuld 
worden. Als u een foto opstuurt dan 
maken wij hiervan een dia-show die 
we plaatsen op ons YouTube-kanaal. 
Al die Beemdenparels zijn dan te be-
wonderen voor iedereen. Bij het op-
sturen van de foto kunt u de naam 
van de fotograaf, de locatie en de 
datum vermelden. Omdat het een 
seizoensgebonden rubriek is hopen 
we natuurlijk op een pareltje dat 
het jaargetijde goed illustreert. We 
beginnen met de winter, de foto’s 
mogen ook in andere jaren genomen 
zijn (met meer sneeuw), zolang het 
maar om de Haagse Beemden gaat. 
We hopen natuurlijk op veel foto’s 
zodat we een mooi beeld krijgen van 
de schoonheid van de wijk.
U kunt uw fotos opsturen naar 
beemdenparels@hbnieuws.nl. Het 
YouTube-kanaal kunt u vinden op 
http://www.youtube.com/wijkkran-
thb. Wij wensen u alvast veel voor-
pret bij het zoeken naar de Beem-
denparels.•

• Voorbeeld van een beemdenparel Foto: Anja Wierckx

VERSCHIJNINGSDATA 2014
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Transparantie?
Transparant betekent volgens mijn Dikke van Dale ‘doorzichtig’. In 
de voorbeelden noemt Van Dale o.a. cellofaan, maar in de taal van 
bestuurders en politici betekent het ‘gemakkelijk te doorzien’ of 
‘helder van structuur’. Daarmee worden dan bijvoorbeeld besluiten 
bedoeld die voor iedereen te begrijpen en te controleren zijn, zodat 
daar geen misverstand over kan ontstaan.

Zo is er al geruime tijd discussie over de wijkcentra in De Haagse 
Beemden. Die werden vroeger door de gemeente gesubsidieerd, 
maar steeds meer is het beleid erop gericht dat de wijkcentra hun 
eigen broek moeten ophouden, dus dat de kosten moeten worden 
betaald uit de opbrengst van activiteiten. Als uitgangspunt is dat 
wel helder, maar in de uitvoering is het verre van transparant. Ook 
de gemaakte keuzes zijn niet altijd ‘transparant’. Is bijvoorbeeld 
’t Kraaienest een voorziening waarvoor ze bij de gemeente een 
fraaie toekomst zien, of is het de kantine van ‘Boeimeer’, die op 
een steenworp afstand ligt ? Over beide verschenen de laatste tijd 
optimistische verhalen in de pers. ’t Kraaienest is inmiddels verbouwd 
tot een fraaie wijkvoorziening waarmee we weer jaren vooruit 
kunnen, maar nu zou Boeimeer die functie ook claimen en lijkt de 
gemeente daar geld voor op de plank te hebben liggen.

Buurthuis de Loper geeft nog meer onduidelijkheid. Er zijn mensen 
die daarvan de sleutel hebben, maar aan welke richtlijnen ze moeten 
voldoen en wie er over de inkomsten en uitgaven gaan, is absoluut 
een raadsel, tot grote ergernis van een aantal actieve wijkbewoners. 
Gemeentelijke besluiten zijn vaak moeilijk te doorgronden, maar als je 
niet aan de weet kunt komen wie voor welk besluit verantwoordelijk 
is, zijn die besluiten zo transparant als winterse erwtensoep.

Historisch Haagse Beemden

De hillen

De rivier De Mark die langs de Haagse Beemden stroomt, kent ie-
dereen wel. De aanduiding Mark kan op twee manieren verklaard 
worden zijnde grens (markeren) en moerassig gebied. Deze twee  
verklaringen gaan terug tot de Middeleeuwen (500 – 1500) en heb-
ben hun oorsprong in de Middelnederlandse taal (1200 – 1500). 
Deze taal is de voorloper van het huidige Nederlands.

nico koevoeTs

De Mark heeft tot 1827 in open ver-
binding gestaan met de zee en daar-
door was er tot in de haven van Breda 
een getijverschil van circa 60 cen-
timeter. Dit verschil had natuurlijk 
nogal wat invloed op het moeren- 
ofwel veengebied van het noordelijk 
deel van de Haagse Beemden. Nadat 
de rivier De Mark in de 15e eeuw haar 
benedenloop geheel verlegd had, 
werd haar loop langs Princenhage 
waarschijnlijk belangrijk breder. Ech-

ter in de daarop volgende eeuwen is 
de rivier in snel tempo gaan dicht-
slibben. De bedding werd niet alleen 
smaller, de nieuw gevormde oever-
landen slibden steeds hoger op en 
werden weldra hoogten ten opzichte 
van het beemdenlandschap met zijn  
veelal lage dijkjes. De hoogten liepen 
op tot circa 1,5 meter + NAP.
Het land tussen rivier en dijk was het 
binnendijkse land en werd vaak ook 
beemden genoemd. Het land daarbui-
ten was het buitendijkse land. In dat 
buitendijkse gebied bevonden zich 
de donken. Dat waren de natuurlijke 
hoogten van zand. Tevens bevonden 

zich daar de wielen, zijnde waterkol-
ken zoals het Heksenwiel. In deze 
omgeving lagen ook de verhogingen 
van rivierklei die in het Middelneder-
lands hillen werden genoemd. Zo zijn 
er in de omgeving namen zoals de 
Spijkse hillen, de Hooidonkse Hillen, 
de Halse Hillen enzovoorts.
Op landelijk niveau wordt vaak voor 
de naam hil de verklaring gegeven 
dat het een heuvel is. Uit bijvoorbeeld 
het Princenhaags verpondingsregister 
van 1616/1617 kan echter opgemaakt 
worden dat in de omgeving van Breda 
met hil het buitendijkse land wordt 
bedoeld. In het algemeen kan dus 
gesteld worden dat een hil een verho-
ging of een heuveltje is in het buiten-
dijkse gebied. Ze ontstonden vermoe-
delijk als een modderstrook waarop 

riet ging groeien. Dit riet bevorderde 
een verdergaande aanslibbing met 
modder. Na geruime tijd werd zo’n 
perceel dan hil genoemd.
Een voorbeeld van een naam voor een 
dergelijke opgeslibde heuvel is bij-
voorbeeld de Riethil. In vroegere tij-
den had men nog geen huisnummers 
en daarom gaf men toen percelen een 
naam. Deze naamgeving aan percelen 
noemt men wel veldnamen of topo-
niemen.
In enkele straatnamen in de Haagse 
Beemden komt men de naam hil nog 
steeds tegen. Voorbeelden van straat-
namen met hil erin zijn Buitenhil, 
Binnenhil, Kleine Hil, Korte Hil en Ho-
ge Hil. Dit zijn relatief jonge straatna-
men met een hele oude plaatsaandui-
ding erin verwerkt.•

Bonte Bimde Avond en Bonte Senioren Middag
Bonte Bimde Avond
Alweer een jaar voorbij, waar blijft de 
tijd! Vervlogen, want de tijd heeft vleu-
gels maar geen teugels, En hoewel ge-
zelligheid geen tijd kent, is het soms de 
hoogste tijd en dan is het feest voltooid 
verleden tijd. Maar maak wel tijd voor de 
Bonte Bimde Avond met als motto “Al-
les op z’n tijd in Giegeldonk”, waar alles 
op z’n tijd zal gaan. En onthoud: de tand 
des tijds knaagt niet aan Carnaval.
Maar pas op, want de tijd staat niet 

stil en 23 februari nadert met rasse 
schreden. Het is bekend: Tijdgenoeg 
komt altijd te laat. Pak daarom met-
een de tijdplanner en noteer de Bonte 
Bimde Avond. Met een tijdschrift in de 
hand kan niemand tijd maken, alleen 
tijd verdoen. Dus gooi dat ding aan 
de kant en kom naar het Bowlingpunt. 
Neem daar de tijd om de rode draad in 
het programma te ontdekken en oor-
deel zelf of het nog bij de tijd is.
De Bonte Bimde avond vindt plaats 

op zaterdag 22 februari in het Bow-
lingpoint (Hambroeklaan 1). Aanvang 
20.00 uur; zaal open vanaf 19.30 uur. 
In de voorverkoop bij C1000, Optiek 
Czyzewski en Bowlingpoint kosten 
kaarten € 5,75; aan de zaal € 6,50.
“Alles op z’n tijd in Giegeldonk!”. 
Daarvoor maakt een Giegeldonker tijd.

Bonte Senioren Middag
Zondagmiddag 23 februari zullen vrij-
willigers van CC Giegeldonk hun kun-

sten laten zien aan de senioren in de 
wijk. Prins Nillus en zi jn Raad van El-
luf, De Jeugdprins en zijn Gevolg, de 
Hofkapel Bimde Blaozers, De Fiepers, 
koor Errug Éej en anderen entertainen 
de senioren op een middag waar nog 
lang over gesproken zal worden. De 
middag begint om 13.30 uur. De zaal 
is open vanaf 13.00 uur. Kaarten kos-
ten € 2,00 en zijn te koop aan de infor-
matiebalie van Centrum Heksenwiel, 
Heksenwiellaan 2.•

• Het jaagpad langs rivier De Mark. Foto 
dateert uit periode 1915 – 1920.

Bron Foto: Stadsarchief gemeente 
Breda.
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Taal-
meesters
Wat de regering maar niet lukt, 
lukt de taalmeesters uitstekend: 
deregulering. Begin jaren zestig 
van de vorige eeuw waren er 
veel meer taalregels dan nu. 
Het correct schrijven van de 
Nederlandse taal is dan ook 
gemakkelijker geworden. Dat 
is mooi, maar het heeft ook 
zijn schaduwzijde. Kon iemand 
vroeger op de lagere school – zo 
heette die toen – laten zien hoe 
slim hij was door keurig volgens 
de regels te schrijven, nu is hem 
die mogelijkheid ontnomen. 
Geen ‘t’ meer achter de stam 
bij gebiedende wijs meervoud, 
niet meer nadenken of het nu 
‘pannekoek’ of ‘pannenkoek’ is, 
waarbij de regel was dat de ‘n’ 
niet geschreven wordt als geen 
meervoud geïmpliceerd is, dus 
wel ‘pruimenjam’ maar geen 
‘pruimenpit’ maar ‘pruimepit’. 
Al die uitzonderingen waren om 
van te smullen. Zoals woorden 
die eindigen op -struik en -boom 
en geen meervouds ‘n’ krijgen, 
zoals ‘pruimeboom’. Helaas, het 
is verleden tijd.

Ook de hoofdletters zijn eraan 
gegaan. ‘TV’ is ‘tv’ geworden en 
‘HAVO’ wordt geschreven als 
‘havo’. De regels met betrekking 
tot hoofdletters zijn echter nog 
heerlijk ingewikkeld. Zo is het 
bijvoorbeeld ‘MKZ’ (mond- en 
klauwzeer) en ‘soa’ (seksueel 
overdraagbare aandoening). En 
wat de denken van ‘NAVO’ en 
‘Unicef’? De regel is hier dat 
alleen afkortingen van maximaal 
vier letters helemaal met 
hoofdletters geschreven worden. 
Hoe verzinnen ze het! Een beetje 
jammer is het verdwijnen van 
de hoofdletters bij feestdagen. 
Volgens het Groene Boekje is 
het kerstdag, kerst, kerstavond, 
kerstfeest en Kerstmis. Wie kan 
daar nou nog wijs uit worden?

Om Carnavalesk tegen de draad 
te zijn heeft de eindredactie 
van deze krant besloten om 
alle woorden die betrekking 
hebben op Carnaval met een 
hoofdletter te schrijven. Dus Prins 
Nillus, Hoofd Protocol, Pliessie, 
Carnavalswagen, Optocht. Het 
HBNieuws lapt een keer die regels 
van de taalmeesters aan zijn laars. 
Alaaf.

Trui Wijsneus

• Muziek van het gelegenheidsorkest

Trui WijsneusNieuwjaarsreceptie

Januari is de maand van de nieuwjaarswensen en 
nieuwjaarsrecepties en dan blijkt ook dat samenwerking tussen 
organisaties tot win-winsituaties kan leiden.

AnjA Wierckx

Inloop Clement is inmiddels een 
vertrouwde naam voor vele wijkbe-
woners. Zij kunnen er terecht voor 
sociale contacten en een gratis kopje 
koffie of thee. Men heeft er een luis-
terend oor voor u en uw eventuele 
zorgen. Men weet de weg die u kunt 
bewandelen als u hulp nodig heeft. 
Als u er op dinsdagmorgen binnen 
loopt bent u  verzekerd van een ge-
zellig praatje.
Al weer enkele jaren ontvangen 
ze hun bezoekers op basisschool 
Olympia (voormalige Hagehorst en 
De Vlier). Doordat ze graag klaar-
staan voor anderen, is er een unieke 
samenwerking ontstaan tussen de 
school en de daar huizende organisa-
ties zoals de Kober groep en de Jonge 
Ondernemende Moeders (J.O.M.). Zo 
geven bezoekers van Clement bij-
voorbeeld gastlessen of helpen fiet-
sen repareren.

Activiteiten voor elkaar
Tegen het eind van het jaar is er een 
kerstlunch voor de bezoekers van 
Clement en daar mogen de kinderen 
van groep acht met hun leerkracht 
bij aanschuiven. Als tegenprestatie 

organiseren de kinderen met hun 
leerkracht een nieuwjaarsreceptie 
voor de deelnemers van Clement.
Half januari namen zo’n vijftig be-
zoekers plaats aan de mooi gedekte 
tafels, compleet met bloemetjes en 
lieten zich verwennen en verrassen 
door wat groep acht voor hen had ge-
organiseerd. Dit keer een theater din-
nershow. Muziek, dans, zang, mop-
pen en een quiz, het kwam allemaal 
voorbij. Ook een zelfgemaakt bijzon-
der gedicht.

Nationaliteiten
De kinderen van groep acht van dit 
jaar hebben zo’n vijftien verschillen-
de nationaliteiten. Dat werd duidelijk 
toen ze in hun eigen taal hun nieuw-
jaarswens uitspraken.
Tussen en tijdens de optredens lie-
pen de kinderen rond met allerlei lek-
kers uit de landen waar ze vandaan 
kwamen. Ze hadden dit in de ochtend 
allemaal samen klaar gemaakt. Soep, 
couscous, wraps, gerechten met kik-
kererwten en salades streelden ie-
ders tong. Met een dankbaar applaus 
werd deze geweldige nieuwjaarsre-
ceptie afgesloten.

Inloop Clement: dinsdagochtend van 
09:45 tot 11:45 uur, Vlierenbroek 
30•

Vrijwilligers ge-
zocht voor 32ste 
avondvierdaagse
We zijn inmiddels begonnen 
met de organisatie van de 
32ste avondvierdaagse voor de 
Haagse Beemden. Het slagen 
van de avondvierdaagse is altijd 
afhankelijk van vrijwilligers. 
De verschillende posten zoals 
veiligheidspost, uitdeel- en 
controlepost zijn van essentieel 
belang. Wijkbewoners die de 
Haagse Beemden goed kennen, 
zijn van harte welkom. Vindt u 
het leuk om ons een handje te 
helpen? Dan horen wij dit graag.
De data voor de avondvierdaagse in 
de Haagse Beemden zijn: dinsdag 3 
juni, woensdag 4 juni, donderdag 5 
juni en vrijdag 6 juni 2014

Aanmelden kan door een mail te 
sturen naar: info@oshb.nl of te 
bellen naar Patrick de Klerk; 06 
300 495 10•
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Fascinerend Winterpodium 
bij Graaf Engelbrecht

• Het drogen van de chemicaliën ter voorbereiding 
op de lichtgevoeligheid.

Foto: Jan van Horen

In een grote zaal van scholengemeenschap Graaf Engelbrecht 
is een expositie ingericht van beeldende kunst. Er hangen 
schilderijen die met uiteenlopende materialen zijn gemaakt: 
olieverf, gouache, aquarelverf, pastelkrijt. Er staan enkele 
exotisch aandoende beelden. In vijf lokalen worden workshops 
gegeven, waaronder blauwdrukfotografie, zang, theater, 
aquarelleren, beeldhouwen, rappen, animatie. De organisatie 
van het Winterpodium is in handen van Kunst-Schatten Haagse 
Beemden.

LiejAn vAn Horen

Er is een rustige publieke belangstel-
ling voor het Winterpodium. Op hun 
gemak lopen mensen op 25 en 26 
januari in en uit, aanschouwen de 
expositie van amateurkunstenaars 
en nemen een kijkje bij de work-
shops. Blauwdrukspecialist Robert 
Broos vertelt dat blauwdrukken voor 
de komst van de kopieermachine 
gebruikt werden om kopieën van 
bouwtekeningen te maken. Robert 
gebruikt de cyanotypie om van een 
kleurenfoto een blauwwitte afdruk 
te maken. Hij legt uit: “Eerst wordt 
met een fotobewerkingsprogramma 
de kleurenfoto omgezet naar een 
zwart-wit negatief. Dat drukken we 
af op een transparante film, die we 
op papier leggen dat met chemica-
liën lichtgevoelig gemaakt is. Het 

geheel wordt onder een gezichtsbrui-
ner bestraald met uv-licht, waardoor 
de lichte delen van het negatief een 
blauwe afdruk achterlaten.

Aquarelleren
Kunstenaar William van der Zanden 
geeft een workshop aquarelleren. 
“Kijk, zo maak je met een platte 
kwast wolken”, zegt hij, terwijl hij 
met zijn geoefende hand wolken 
tevoorschijn tovert alsof het geen 
kunst is. “En zo gebruik je een stukje 
papier om toefjes in de wolken te 
maken, waardoor ze diepte krijgen”, 
gaat hij verder, het stukje papier tref-
zeker in de verf dopend. Het lijkt be-
drieglijk eenvoudig, maar één van de 
deelnemers ervaart al snel dat het zo 
simpel niet is.

Theater
In een wat minder druk bezocht lokaal 
leert Bert van Gerven van toneelgroep 

Hamlet de deelnemers te improvise-
ren zonder tekst. Daardoor worden 
ze attent gemaakt op de impact van 
lichaamstaal. Als één van de opdrach-
ten geeft hij: “Loop eens rond, denk 
aan een gevoel dat je heel gemak-
kelijk vindt om uit te beelden en laat 
dat zien.” Dit blijkt een opwarmertje 
te zijn, want de volgende opdracht is: 
“Doe nu hetzelfde als daarnet maar laat 
nu een gevoel zien dat je moeilijk vindt 

om uit te beelden.” De deelnemers kie-
zen negativiteit en onverschilligheid. 
Het blijkt dat negativiteit het best dui-
delijk gemaakt kan worden door lang-
zaam te lopen, met het hoofd naar be-
neden en de handen in de zakken. Bij 
onverschilligheid gaan de handen ook 
in de zakken en wordt geschopt tegen 
wat er voor de voeten komt.•

• Natuurgras en modder verdwijnen in de sport. 
Kunstgras heeft de toekomst.

Foto: Jan van Horen

Tweede kunstgrasveld voor Boeimeer
BSV Boeimeer krijgt er een nieuw kunstgrasveld bij. Half 
mei beginnen de werkzaamheden aan veld A, begin juli is 
het klaar. Tevens komen er twee kleedlokalen bij en een 
scheidsrechtersruimte om de voetbalaccommodatie up-to-date te 
maken. Kunstgras heeft als grootste voordeel dat het vrijwel het 
gehele jaar bespeeld kan worden. De gemeente Breda is eigenaar 
van de velden bij Boeimeer.

LiejAn vAn Horen

“Eind 2012, begin 2013 zijn we plan-
nen gaan maken voor een tweede 
kunstgrasveld”, begint Jos Verdon-
schot, voorzitter van BSV Boeimeer 
zijn verhaal. “Op een grasveld mag 
tijdens de groeiperiode – van 15 mei 
tot 15 augustus – niet gevoetbald 
worden en ook als er veel regenwater 
is gevallen zijn de velden onbespeel-
baar. De gemeente keurt ze dan af 
om te voorkomen dat de grasmat ka-
pot gespeeld wordt.”

Sliding
“Een kunstgrasveld kan alleen bij 
sneeuw en vorst niet gebruikt wor-
den. Dat betekent veel meer voetbal-

plezier. Ook hoeft het niet gemaaid 
te worden, En strepen trekken, wat 
bij een grasveld een wekelijks te-
rugkerend karwei is, hoeft bij een 
kunstgrasveld maar één keer te ge-
beuren. Op een kunstgrasveld rolt 
de bal verder door, maar een speler 
die een sliding maakt, glijdt juist 
minder ver door. Bovendien is be-
hendigheid belangrijk bij het voet-
ballen op een kunstgrasveld. Daar-
om hebben junioren voorkeur voor 
een kunstgrasveld en senioren voor 
een grasveld.”

Breda Archery
“Als half mei 40 cm van veld A wordt 
afgegraven, gaan we de aarde gebrui-
ken voor het maken van een wal bij 
het derde veld. Daar kan dan hand-
boogvereniging Breda Archery de 

schietborden op plaatsen. Met een 
verplaatsbare goal kunnen we het 
veld ook nog gebruiken om te voet-
ballen. Verder is NAC van plan om 

met de bovenbouw, de A- en B-teams, 
hier tussen 16.00 en 18.00 uur te ko-
men trainen en op zaterdag een wed-
strijd te spelen.”•
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Haagse Beemden Loop viert 25-jarig bestaan

• Facebook 
HBL

• Twitter 
@HBLoop

14 februari Open huis Kraaienest

Op zondag 25 mei aanstaande wordt 
de Haagse Beemden Loop al weer 
voor de 25ste keer georganiseerd. 
Een mooi jubileum om uitgebreid te 
vieren. Dit wordt onder meer gedaan 
door het organiseren van een trailrun, 
een loterij voor een luchtballonvaart 
en de verbintenis aan een goed doel.

Laatste zondag in mei
Omdat de eerste zondag in mei in de 
meivakantie valt, is besloten de loop 
te verplaatsen naar de laatste zondag 
van mei. De start en finish van alle 
afstanden zijn net als de voorgaande 
jaren in winkelcentrum Heksenwiel.
Daarnaast is ook de locatie voor de 
na-inschrijving, het ophalen van de 
startnummers en de kleedruimte 
verplaatst naar het clubgebouw van 
BSV Boeimeer, direct grenzend aan 
het winkelcentrum. Deze accommo-
datie biedt kleedruimtes, douches en 
een volwaardige kantine waar lopers, 
vrienden en familie voor, tijdens en na 
de loop gebruik van kunnen maken.

Haagse Beemden Trailrun
Om de jubileumeditie extra luister te 
geven, wordt er naast de gebruikelij-
ke loopafstanden van 5km, 10km en 
15km ook een zogenaamde trailrun 

georganiseerd. Hierbij wordt er voor-
namelijk over onverharde paden ge-
rend in natuurgebieden die normaal 
afgesloten zijn en eigendom zijn van 
Staatsbosbeheer. Op de route liggen 
diverse hindernissen zoals hekken, 
slootjes, etc. De exacte route wordt 
nog vastgesteld, maar zal ongeveer 8 
km bedragen.

Luchtballonvaart
Onder de lopers zal een tocht met 
een luchtballon worden verloot. Deze 
luchtballonvaart wordt aangeboden 
door de Koninklijke Luchtmacht, 
waarvan het hoofdkantoor gevestigd 
is midden in de Haagse Beemden. De 
luchtballon, eigendom van de lucht-
macht, is op de dag zelf ook te zien 
bij het start- en finishterrein. Bureau 
Militaire Sport van de luchtmacht 
stelt diverse obstakels beschikbaar 
voor de trailrun.

Goed doel
Dit jaar wordt de familieloop gekop-
peld aan een goed doel. Er is gekozen 
voor Kinderboerderij De Sik, geves-
tigd aan de rand van landgoederen-
zone De Burgst. Van het inschrijfgeld 
van €3 p.p. gaat er €0,50 naar de kin-
derboerderij.

Inschrijving voor alle afstanden kan 
vanaf medio februari via de website: 
www.haagsebeemdenloop.nl. Wilt 
u op de hoogte zijn wanneer de in-
schrijving van start gaat en/of van 
het laatste nieuws, volg de Haagse 
Beemden Loop dan op Facebook en 
Twitter.•
[TeksT: MAriAnne BoM]

Het heeft wat langer geduurd dan verwacht, maar dan heb je ook 
wat. Op vrijdag 14 februari wordt het vernieuwde Kraaienest 
tussen 17.00- en 19.00 uur heropend met een receptie in de 
voormalige hal die nu als bar is ingericht. De verbouwing startte 
begin oktober en had ruim een maand later al klaar moeten 
zijn, maar dat lukte niet helemaal, Bij de verwijdering van de 
hellingbaan bleek daaronder een heel stuk vloer te ontbreken en 
het repareren daarvan zorgde voor enige vertraging.

jAc TruM
“Maar dat is nu allemaal opgelost”, 
volgens Peter Rovers, die voorzit-
ter is van het ‘Open sportcentrum 
Haagse Beemden’, de exploitant van 

’t Kraaienest. “Eigenlijk waren we al 
vóór Kerstmis klaar met de verbou-
wing, maar er moesten nog wat din-
gen worden afgewerkt en daar heb-
ben we wat meer tijd voor genomen. 
14 februari kunnen we nu de opening 
combineren met een Open huis, zo-
dat iedereen opnieuw kennis kan ma-
ken met de mogelijkheden van ons 
centrum.”
In de voorheen hoge kale ruimte 
staat nu een grote bar, met daar-
omheen een aantal gezellige zitjes. 
Enorme lampenkappen zorgen voor 
een sfeervolle verlichting in de avon-
duren, wanneer ’t Kraaienest goed 
bezet is. “We hebben alleen nog op 

woensdag en vrijdag een paar uurtjes 
uit te geven, maar verder zitten we 
vol”, vertelt Peter Rovers.
Behalve de verschillende wijkver-
enigingen kunnen nu ook bedrijven 
gebruik maken van ’t Kraaienest, bij-
voorbeeld voor trainingen en cursus-
sen. IPD Opleidingen is bijvoorbeeld 
vaste gast in het centrum. “Bedrijven 
zijn voor ons interessant, omdat ze 
een commercieel tarief betalen”, al-
dus Rovers. “Daardoor kunnen we de 
tarieven voor verenigingen laag hou-
den.” In ’t Kraaienest kan ook worden 
geluncht en zelfs voor het organise-
ren van een club-barbecue draait men 
de hand niet om.•

• Voorzitter Peter Rovers voor de nieuwe bar van ’t 
Kraaienest.

Foto: Jac Trum

• Al 25 jaar liepen duizenden lopers de diverse afstanden 
van de Haagse Beemden Loop

Foto: Henk Ketelaar



Voorlezen is altijd een feest

• Een enthousiaste groep 7 o.l.v. juf Lidwien en gast Waginem Ernst Foto: Piet van Gerven

Toneelstichting Hamlet zoekt handjes
Het carnaval staat weer bijna voor de deur. Jong en oud kunnen 
weer even zichzelf zijn. De Grote Markt is op dinsdagmiddag 
al jaren het domein voor de brakses van t Kielegat. Een van de 
activiteiten op deze carnavalsmiddag is de Grootste Poppenkast 
van Nederland. De kersverse toneelstichting Hamlet uit de Haagse 
Beemden verzorgt de regie van deze bijzondere voorstelling. 
Hiervoor worden nog helpers gezocht om de poppen te laten 
bewegen.

BerT vAn Gerven

Sinds 2007 is de grootste poppen-
kast ieder jaar te zien op de Grote 
Markt. Voorstellingen zijn om 14.00, 
15.00 en 16.00 uur. De poppen zijn 
bijna vier meter hoog en voor iedere 
pop zijn drie mensen nodig voor de 
besturing: één chauffeur en één voor 
iedere hand. Om de handen goed te 
kunnen laten bewegen is de toneel-
stichting nog op zoek naar helpers 
die deze leuke taak op zich willen 

nemen. Zo’n honderd kinderen zit-
ten jaarlijks voor de poppenkast om 
te genieten van de Prins, Tuur Piek, 
Kiske, Mieske, de Nar en een Aap. De 
echte prins opent de carnavalsmid-
dag op 4 maart vlak voor de start van 
de eerste voorstelling.
Repetities voor deze voorstelling 
zijn op zaterdagmorgen op het Hek-
ven. Wil jij de handen uit de mouwen 
steken om de poppenkasthandjes te 
laten bewegen stuur dan een email 
naar email@toneelstichtinghamlet.nl.

Meer informatie over de poppenkast • De poppenkast van de Grootste Poppenkast Foto: Jan Smeets

Elk jaar besteden veel scholen 
aandacht aan de nationale 
voorleesdagen. Dit jaar 
waren deze van 22 januari 
tot 1 februari. Voorlezen is 
de hele basisschool door 
belangrijk. Voorlezen is 
leuk, voorgelezen worden 
ook. Leerlingen leren boeken 
kennen die ze misschien 
zelf niet zouden hebben 
gekozen. De boeken moeten 
aansluiten bij hun leeftijd 
en hun belevingswereld. 
Ook kinderboekenschrijfster 
Waginem Ernst (pseudoniem) 
ziet het belang hiervan in. 

joke TouW

Zij heeft niet alleen plezier in kinder-
verhalen schrijven, maar is ook dol 
op kinderen. Vandaar dat zij vrijdag 
31 januari graag aan het verzoek van 
juf Lidwien de Vaan gehoor gaf om 
de leerlingen uit groep 7 van basis-
school de Werft te komen voorlezen 
uit eigen werk. Het boek De verloren 
diamant is bedoeld voor kinderen 
van 9 tot 12 jaar. Het is leuk geïllus-
treerd en ziet er uitnodigend uit. Bij 
voorbaat lijkt het de leerlingen een 
spannend en mooi boek. In het kort 
legt de schrijfster uit waar het boek 
over gaat. ”Raoel is de hoofdrolspe-
ler en leeft in het land van Schots en 
Anders. Samen met zijn beschermelf 
Sacha gaat hij het grote avontuur te-
gemoet. Zij krijgen een speciale op-
dracht van koning Faridani II en ze 
strijden tegen de mannen van de ko-
ningin van de duisternis. Zal het hen 
uiteindelijk lukken om de opdracht 

uit te voeren…..”

Schrijvers in de dop?
Veel leerlingen van groep 7 vinden 
het leuk om voorgelezen te worden, 
anderen lezen liever zelf een boek. 
Gedurende het voorlezen werd de 
belangstelling snel gewekt. Zij waren 
muisstil en zaten midden in het ver-
haal. Daarna mochten er vragen ge-
steld worden. Er waren voornamelijk 

vragen over de manier waarop een 
boek tot stand komt. Vragen zoals: 
“Hoelang duurt een schrijverscur-
sus?” of “Wie heeft het boek geïllus-
treerd?” “Hoelang heeft u over het 
boek gedaan?”. Er zijn zelfs kinderen 
bij, die zelf ook al eens een verhaal 
geschreven hadden. Kevin bijvoor-
beeld is nu bezig aan een verhaal 
waarin hij de avonturen beschrijft 
van drie vrienden, die op een afge-

legen eiland gaan vissen, en daarna 
doet de boot het niet meer. Waginem 
legt uit dat zij haar boek samen met 
Boekscout heeft uitgegeven. Deze uit-
geverij stimuleert ook jonge kinderen 
om te schrijven. Het boek De verloren 
diamant is nog niet te verkrijgen in 
de bibliotheek, maar is wel te bestel-
len bij Boekscout.nl onder ISBN 978-
94-022-0185-7 of via Waginemernst@
gmail.com•
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Tweej driejen 
zijn gevierd
De vloer deint, de zaal is bomvol, 
live Carnavalsmuziek klinkt vanaf 
twee podia, mensen hossen en 
dansen de polonaise. Dit is een 
feest dat Giegeldonk nog niet 
heeft meegemaakt. ‘De Merel’ 
klinkt uit vele kelen en niet in 
het minst uit die van Prins Nillus. 
Als hij in zijn toespraak begint 
over ‘supersonia’ wordt het even 
heel stil in de zaal. Is er iets 
mis met de Prins? Een zucht van verlichting gaat door de zaal 
als hij vervolgt met: “Supersonia is de overtreffende trap van 
fantastico”.

LiejAn vAn Horen

De feestavond begint vroeg op 25 
januari. Van 18.00 tot 20.00 uur ver-
zamelen alle Prinsgeburen zich op de 
kartbaan van Lot66: ‘t Lestogenblik, 
‘t Aogje, ut Kielegat, de Baviaonen, 
de Aopelaanders, De Schraansers, de 
Sikken, Boemeldonck, Bosuilendorp, 
Leurse Leut, Stijloren. Ook de bestu-
ren van De Fiepers en Bimde Blaozers 
zijn aanwezig. Prins Nillus en CC 
Giegeldonk worden gefeliciteerd met 
hun 33-jarig jubileum.

Tulpen uit Amsterdam
Tegen 20.00 uur gaat het gezelschap 
naar boven, waar het feest losbarst na 
een welkomstpraatje van de voorzit-
ter en Prins Nillus. Zeven dweilorkes-
ten blazen gezamenlijk één nummer, 

de hele ruimte is gevuld met muziek. 
Even later zet Prins Petrus C-Lie van 
ut Kielegat ‘De Merel’ in, waarop Prins 
Nillus niet anders meer kan doen dan 
meezingen. Rond 21.30 uur verschij-
nen de Tupelo’s ten tonele, een trio 
dat het Nederlandstalige lied vertolkt. 
Met hen zingen Prins Petrus C-Lie, 
Prins Peer d’n Zeventiende, Baron Phi-
lippe-Charles en Prins Nillus ‘Tulpen 
uit Amsterdam’. Het feest duurt tot in 
de kleine uurtjes.

Werkgroep 33-jarig jubileum
Het is een feest zoals een feest hoort 
te zijn, mede mogelijk gemaakt door 
de inspanningen van de werkgroep 
33-jarig jubileum Giegeldonk, onder 
de bezielende leiding van Rob van 
der Pol. Zij hebben gezorgd voor de 
parkeerplaatsen, bars, presentatoren 
en het speelschema voor de blaaska-
pellen.• 

‘De politiek’ over De Haagse 
Beemden
Er zijn nog maar enkele weken te gaan tot de 
gemeenteraadsverkiezingen waarmee leden van de gemeenteraad 
voor de periode 2014-2018 worden gekozen. Om de visie 
van de verschillende partijen over onze wijk te kunnen 
beluisteren hebben BEKOM, de ondernemersorganisaties van 
onze winkelcentra en de redactie van HBNieuws besloten 
om gezamenlijk een verkiezingsdebat te organiseren op 
woensdagavond 26 februari.

Bij de vorige verkiezingen in 2010 
is ook een Haagse Beemden deba-
tavond georganiseerd en die is zo 
goed bevallen dat we dat graag her-
halen.
Dit keer wordt de avond georgani-
seerd in het Centrum Heksenwiel, 
dat ligt aan de Heksenwiellaan. De 

verschillende organisaties hebben 
enkele vragen voorbereid, zoals over 
de winkel- en wijkvoorzieningen, 
maar er is natuurlijk ook de moge-
lijkheid van informeel contact met 
politici. Iedereen is welkom op deze 
avond, die gratis toegankelijk is en 
om 20.00 uur begint.•

0223     107 x 71

zijn gevierd
live Carnavalsmuziek klinkt vanaf 

Verkiezing Jeugdprins(es) Giegeldonk 
en inschrijving Optocht
Verkiezing Jeugdprins(es)

Brakken van Giegeldonk, kunnen 
jullie je nog Jeugdprins Dylan her-
inneren? En Prins Danny of Prinses 
Veerle? Wie van jullie wordt er straks 
Jeugdprins? Wie gaat er straks net 
als Prins Nillus voor in het Carnaval? 
Wie weet de juiste antwoorden op de 
vragen die een Oud-Prins zal stellen 
tijdens de verkiezing? Wie krijgt de 
zaal mee in de polonaise, geeft een 
bezielende speech en reikt stijlvol 
onderscheidingen uit? Ben je tussen 
de 8 en 12 jaar? Heb jij het in je om 
Jeugdprins of Jeugdprinses van Gie-
geldonk te worden? Of wil je deel uit-
maken van het Jeugdgevolg als Page, 
lid van de Raad van Elf, Nar, Pliessie, 
Ôôns Majordomus? Schrijf je dan 
nu in via jeugdprinsverkiezing@
giegeldonk.nl. En kom op zondag 9 
februari om 14.00 uur naar het Bow-
lingpoint, Hambroeklaan 1.
Voor meer informatie over de 

jeugdactiviteiten van CC Giegeldonk 
kijk je op www.giegeldonk.nl/cms2/
jeugd/jeugdsite. Een promofilmpje 
kun je zien op www.youtube.com/
watch?v=IOiIRQb2g3U.

Inschrijving Optocht CC 
Giegeldonk

Op Carnavalszaterdag trekt de Op-
tocht weer door de Giegeldonkse 
straten. De deelnemers kunnen zich 
op zondag 9 februari aansluitend op 
de Jeugdprinsverkiezing inschrijven. 
Van 16.00 uur tot 18.00 uur is de 
inschrijfbalie bij het Bowlingpoint, 
Hambroeklaan 1, geopend. Ook wie 
informatie wil of hulp nodig heeft 
met betrekking tot de Optocht of 
gewoon gezelligheid zoekt, is wel-
kom. Wie zich op 9 februari niet kan 
inschrijven, kan zich aanmelden via 
de website van Giegeldonk www.gie-
geldonk.nl.•

Sportievelingen gezocht!!
Een nieuw jaar; ook nieuwe sportieve 
voornemens? Dan kun je je bij B.C. 
Sam-Sam lekker ‘sportief’ uitleven.
B.C. Sam-Sam, is een kleine badmin-
tonvereniging die inmiddels al weer 
bijna 35 jaar bestaat. De vereniging 
is recreatief ingesteld en vindt het 
belangrijk om samen lekker sportief 
bezig te zijn.
Ze zijn op zoek naar enige enthousi-
astelingen vanaf 18 jaar, die ontspan-
nend willen sporten. Interesse? Infor-
meer bij het bestuur en kom vrijblij-
vend even kijken of speel een paar 

keer mee om uit te vinden of je het 
leuk vindt. En vergis je niet: als je het 
wilt, kun je je juist met badminton 
helemaal uitleven en ‘kapot’ gaan!
Ze spelen in de sporthal aan de 
Raaimoeren in de Haagse Beemden. 
De speelavond is op woensdag van 
20.30 tot 22.30 uur.
Voor meer informatie kun je terecht 
bij: Randy Gabriel 076-5418193 of 
Johan Huijsmans 076-5143771.
Schroom niet, neem even contact op 
en laat weten wanneer je langs wilt 
komen•

• Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 waren alle 
politieke partijen aanwezig op het Haagse Beemden debat.

Foto: Jac Trum
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Huisartsengroep Haagse Beemden

• Z. Hamidi, Spank 120, T: 
5410779, Spoednummer: 076-
5426868. Meer informatie op 
www.huisartsenpraktijkhaagse-
beemden.nl.; • M.P. Frankenhuis, Arenberglaan 
229, T: 5418444. • In het Medisch Centrum Kroeten, 
Helmkruid 4, 4823 MK Breda: 
J.P.H.M. Bressers, T: 5423067; B. 
Jagt, T: 5424438; G.J.M.M. van der 
Steen & Y. van der Steen-Janssen, 
T: 5410460; R.M. Stoopendaal, T: 
5421201. • In het Medisch Centrum Donk, 
Essendonk 7a, gebouw 4010, 4824 
DA Breda: J.M.C. Pelgrom-de Bruin 
en J.C. van Nispen, T: 5967722. 
Website: www.docvadis.nl/
huisartsenpraktijkstardoc/• Het huisartsenteam Roothans, 
Raaimoeren 19, Breda Telefoon-
nummer 5410298. Website: www.

hethuisartsenteam.nl

Weekend- en avonddiensten
Wie ‘s avonds of ‘s nachts, in het 
weekend of op een feestdag dringend 
een huisarts nodig heeft, kan bellen 
naar de Huisartsenpost in het Amp-
hia-ziekenhuis Molengracht 21, T: 
5258500. U wordt alleen geholpen na 
telefonische afspraak.

Apotheken
Apotheek Haagse Beemden, Honds-
donk 60, T: 5416026; Apotheek Kroe-
ten, Helmkruid 2, T: 5493854, Apo-
theek De Waag, Heksenkruid 6, T: 
5411100. 
De avond-, nacht- en weekend-
diensten worden verzorgd door de 
Dienstapotheek Breda BV in Amphia 
ZH, locatie Molengracht (volg bor-
den Amphia) Spoedeisende Hulp, T: 
0900-2768335. Op het terrein wordt 
verwezen naar de Huisartsenpost, 

Dienstapotheek en Eerste Hulp.

Tandartsen• Tandartspraktijk Brandebeemd, 
Brandebeemd 29, T: 5410045; • N. Lacroix, Lange Slagen 32, T: 
5414118; • Gezonde Mooie Tanden, Heksen-
kruid 11-13, T: 5710011; • P.H.A. van Unnik, Helmkruid 6, T: 
5411311;• K. Tanka, Essendonk 7a, T: 
8200211 (tevens orthodontie).

Verloskundige Praktijk Prinsenbeemden
T: 5228847. Irma Franken en Nienke 
Koster. Spreekuur: MC Donk. Essen-
donk 7a, gebouw 4010. Spreekuur: 
MC Kroeten Helm kruid 4c

Verloskundig Centrum
T: 5657177. Kitty Beekx, Hethy Krij-
nen, Marjolein Krijnen, Durvina Loos-
man en Wendy Verhagen. Spreekuur: 

MC Kroeten, Helmkruid 4c

Verloskundigenpraktijk Het Zomerhuis
T: 5714601. Dominique Hegter-
mans, Sanne Jeurissen, Lotte Liesker 
en Hanneke Pieterse. Spreekuur: MC 
Kroeten, Helmkruid 4c.  Zie ook: 
http://www.verloskundigen4u.nl/ 

Centrum voor Jeugd en Gezin Breda 
Voor kleine of grote vragen kunt u te-
recht bij het CJG. 24 uur per dag be-
reikbaar via gratis telefoonnummer 
0800 - 444 000 3 of mail naar info@
cjgbreda.nl 
Het CJG is een netwerkorganisatie 
met onder meer School-CJG-ers op 
basisscholen en in wijken.
Voor de Haagse Beemden is dat Chan-
tal Hendrickx: chantal.hendrickx@
cjgbreda.nl. Voor meer informatie: 
www.cjgbreda.nl

A C T I V I T E I T E N K A L E N D E RA C T I V I T E I T E N K A L E N D E RA C T I V I T E I T E N K A L E N D E RA C T I V I T E I T E N K A L E N D E R

Geef uw activiteiten voor de kalender tijdig aan ons door op activiteitenkalender@hbnieuws.nlGeef uw activiteiten voor de kalender tijdig aan ons door op activiteitenkalender@hbnieuws.nlGeef uw activiteiten voor de kalender tijdig aan ons door op activiteitenkalender@hbnieuws.nlGeef uw activiteiten voor de kalender tijdig aan ons door op activiteitenkalender@hbnieuws.nl

De volgende editie van

verschijnt op 20 feb. 2014
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Datum Tijd Activiteit Locatie Organisator Bijzonderheden Informatie

7-feb 09:00-12:00 Crea-Spel ochtend
BSV Boeimeer 
Heksendans 4

Anja Wierckx
Leer de kunst van kaarten maken, breien, haken, borduren en 
kantklossen of doe een gezelsschapsspel. Kosten €3,00 inclusief 
1 ko�  e/thee. Neem je eigen werk/spellen mee

Anja Wierckx 06 - 130 76 896

08 feb
Start
13.30 uur

Rikken 
Steunpunt
Heksenwiel

KBO  Haagse 
Beemden

Zaal open om 13.00 uur.
Ook voor niet leden

Toegang slechts E2,50
Veel leuke prijsjes  zijn er te winnen

14-feb 09:00-12:00 Crea-Spel ochtend
BSV Boeimeer 
Heksendans 4

Anja Wierckx
Leer de kunst van kaarten maken, breien, haken, borduren en 
kantklossen of doe een gezelsschapsspel. Kosten €3,00 inclusief 
1 ko�  e/thee. Neem je eigen werk/spellen mee

Anja Wierckx 06 - 130 76 896

21-feb 09:00-12:00 Crea-Spel ochtend
BSV Boeimeer 
Heksendans 4

Anja Wierckx
Leer de kunst van kaarten maken, breien, haken, borduren en 
kantklossen of doe een gezelsschapsspel. Kosten €3,00 inclusief 
1 ko�  e/thee. Neem je eigen werk/spellen mee

Anja Wierckx 06 - 130 76 896

22 feb
Start 
19.30 uur

BINGO
Steunpunt 
Heksenwiel

KBO Haagse 
Beemden

Zaal open om 18.45 uur.
10 rondjes bingo , een super ronde en een loterij

Veel mooie prijzen.
o.a. tassen vol met levensmiddelen.
We maken er een feestavond van

28-feb 09:00-12:00 Crea-Spel ochtend
BSV Boeimeer 
Heksendans 4

Anja Wierckx
Leer de kunst van kaarten maken, breien, haken, borduren en 
kantklossen of doe een gezelsschapsspel. Kosten €3,00 inclusief 
1 ko�  e/thee. Neem je eigen werk/spellen mee

Anja Wierckx 06 - 130 76 896

08 maart
Start
13.30 uur

Rikken 
Steunpunt
Heksenwiel

KBO  Haagse 
Beemden

Zaal open om 13.00 uur.
Ook voor niet leden

Toegang slechts E2,50
Veel leuke prijsjes  zijn er te winnen
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• AUGUSTINUSPAROCHIE

Parochiekern Bethlehem
Secretariaat: Lucaskerk, Tweeschaar 125, tel. 076-541 01 94 
bereikbaar op werkdagen van 09.00-12.00 uur. 
e-mail: bethlehem@augustinusparochiebreda.nl 
website: www.augustinusparochiebreda.nl
Pastor Frans Verkleij,  bereikbaar via het secretariaat

Overzicht diensten:
Zondag   februari. e zondag door het jaar  
09.00 uur Lucaskerk, woord- en communieviering m.m.v. 
A. van der Pool
Voorganger: F. Verkleij
Zondag  februari. e zondag door het jaar 
09.00 uur Lucaskerk, woord- en communieviering
Voorganger: F. Verkleij 
Zondag  februari 
10.00 uur Gezinsviering in de Franciscuskerk aan het 
Belgiëplein. 
We praten over talenten. Hoe gebruik jij je talenten? 
In deze viering stellen communicanten uit de Haagse 
Beemden en Breda Noord zich voor in een gezellige 
kerkdienst met veel kinderen én het jeugdkoor. Jullie zijn 
van harte welkom!
Voor een overzicht van alle kindervieringen in de Augus-
tinusparochie verdeeld over de vier parochiekernen zie: 
www.augustinusparochiebreda.nl bij Kind en Geloof.

Elke dinsdagmorgen “Open Inloop” in Inloop 
Clement van . tot . uur.
Inloop Clement is gevestigd in Kindcentrum Olympia, 
Vlierenbroek 28-32. 

• EVANGELISCHE KERK JEFTA

Kantoor: Voorerf 7, 4824 GM Breda
076-5717575
Zondagse diensten: 11.00 uur
Anna Rozenkranskerk
Meidoornstraat 111 te Breda
Wat is Jefta ?
Jefta is een kerk van evangelische christenen uit Breda 
en omstreken. Het zijn mensen van allerlei leef tijden en 
achtergronden, die willen werken aan een persoon lijke 
relatie met God en een goe de verstand houding met de 
men sen om hen heen. 

Zondagse diensten
De zondagse diensten vinden plaats om 11.00 uur in de 
Anna Rozenkranskerk, Meidoornstraat 111 te Breda (wijk: 
Tuinzigt)
De diensten zijn gevarieerd en laag drempelig; ze staan 
open voor ie der een, natuurlijk ook voor gasten. Kinderen, 
tieners, jongeren en volwassenen van allerlei culturen 
en achtergronden hebben binnen Jefta een plek van 

ontmoeting gevonden. In de eerste plaats met God, maar 
daarnaast ook met elkaar. 
Er is kinderopvang (crèche) voor de allerkleinsten tot 2½ 
jaar. Kinderkerk De Ark om 11.00 uur. De kinderen van 2½ 
t/m 12 jaar hebben hun eigen programma. Ook de tieners 
hebben om de 14 dagen een eigen tienerdienst.

Overzicht diensten:
 februari : Dienst
Spreker: Marco de Bruin
 februari: Dienst
Spreker: Hans van der Meulen 

Huisgroepen in de Haagse Beemden, elke 
woensdag om . uur:
Voor informatie: Jefta kantoor 076-5717575
Jongerenhuisgroep
Elke woensdag om 20.00 uur:
Waterloostraat 11, bij Michel en Tineke de Joode ( 
06-47783623)
Alphacursus
Bedoeld voor mensen die iets meer over het christelijk 
geloof willen weten. 
Voor informatie en opgave: Sjaak en Karien 
Goudswaard,(0162-461246)

• WIJKGEMEENTE NOORDERBEEMDEN VAN DE 
PKN TE BREDA

Kerkgebouw: Lucaskerk, Tweeschaar 12, Breda, tel. 076 
5422433.
Wijkpredikant: ds. Wim Bisschop, Elise van Calcarstraat 
23, tel. 076 5419603
voorzitter: Rolf Boertien, tel: 076-5418688 mailadres: 
Voorzitter@NoorderBeemden.nl 
scriba: Peter Schuitmaker  mailadres: Scriba@
NoorderBeemden.nl 
kerktaxi: Mark Michels, tel. 076-5873434
website: www.Lucaskerk.nl 
Open Kerk
Elke woensdagochtend is de Lucaskerk open: voor een 
praatje, een kop ko�  e of gewoon even stil zitten in de 
kerkzaal en eventueel een kaarsje branden. Voor veel 
bezoekers en ook voor gastheren en gastvrouwen een 
bijzonder moment in de week. Van 10.00-12.00 uur staan 
de deuren open en is de ko�  e klaar. U bent van harte 
welkom.

Overzicht vieringen: 
Zondag  februari : Viering
Aanvang: 10.45 uur
Voorganger: ds. G.J. van Pijkeren
Zondag  februari : Viering
Aanvang: 10.45 uur 
Voorganger: ds. W.J. Bisschop, Breda

Win een overheerlijke vlaai van de week
Geef uw oplossing door via onze website www.hbnieuws.nl. 

Kies in het menu de optie Kruiswoordpuzzel en vul de oplossing (het winwoord) in het 
formulier in. Uiterste inzenddatum: 15 feb 2014.

Winnaar nr. 1: Carla v d Zanden, Dennenbroek 7
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